
 
Program for 2017/18 

 
Kære Senior. 
 
Så er det tid til at finde kalenderen frem for 2017, og sætte de store kryds, så du husker at deltage i 
arrangementerne i Seniorklubben i Fagklubben for Pædagogiske assistenter og 
Pædagogmedhjælpere. 
 

 
Generalforsamling. 

 
Onsdag den 25. januar 2017, kl. 19.00 i kantinen FOA Christian X´s vej 56-58 8260 Viby J. 
 
Vi håber rigtig mange møder op, så vi kan få en snak om året der er gået og om fremtidens 
arrangementer. 
Denne aften serverer vi lidt ost og rødvin. 
 
HUSK tilmelding senest tirsdag den 17. januar 2017. 
 
 

 
Rundvisning på Skanderborg Apotek. 

 
Tirsdag den 7. marts, kl. 19.00 – 21.30. Vi mødes uden for Apoteket på torvet i Skanderborg.   
 
Arrangementet starter med en orientering om Apoteket, samtidig med vi nyder et glas vin eller 
vand. Her efter får vi en rundvisning hvor vi hører om landets største Apotek. Der foretages løbende 
udvidelser og moderniseringer af faciliteterne, de råder over 3000 kvm. til aktiviteter. 
Aftenen sluttes af med kaffe og kage. 
Medlemmernes ægtefæller/samlever er velkommen til at deltage i arrangementet. 
 
NB. Invitation.  
Pædagogiske assistenter og medhjælpere fra 50 år, der ikke er medlem af Seniorklubben, har 
mulighed for at deltage i dette arrangement.  
Dermed kan I få en fornemmelse af hyggen og samværet i klubben, som I har mulighed for at være 
en del af, hvis I melder jer ind i Seniorklubben. 
Tilmelding til en fra bestyrelsen, (se sidst på programmet). 
 
Pris for dette arrangement er: 
30,- kr. for medlemmer.               
40,- kr. for medlemmernes ægtefæller/samlever, samt pædagogiske assistenter og 
medhjælpere fra 50 år, der ikke er medlem af Seniorklubben. 
 
Max. 30 deltagere, efter først til mølle princippet. 
 
HUSK tilmelding senest mandag den 27. februar. 
 
Samkørsel til Skanderborg, som I selv aftaler. Hver passager betaler 20,- kr. til chaufføren.  
 



Heldagstur til Hjarnø. 
  

Tirsdag den 23. maj tager vi på en heldagstur til Hjarnø. 
 
Vi skal med traktor rundt på øen med en lokal guide, der ved alt om Hjarnø. 
Vi skal spise i Den gamle smedje og andre spændende ting. 
 
Husk at sætte det store kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Ægtefæller/samlevere har mulighed for at deltage i dette arrangement. 
 
Datoen ligger fast, men vi mangler stadig nogle aftaler, priser og tidspunkter.  
I får et udførligt program for dagen, så snart alle aftaler er på plads. 
 
 
 

Rundvisning på Dokk1 med efterfølgende spisning. 
 

Onsdag den 30. august kl. 17.00, mødes vi ved Informationen i Dokk1. 
 
Vi skal på en guidet rundvisning, der varer ca. 1 time og 15 min. 
Efter rundvisningen spiser vi et let traktement i Cafeteriet. 
Drikkevarer er for egen regning. 
 
Pris for dettearrangement er: 
50,- kr.  
HUSK tilmelding senest tirsdag den 22. august. 

 
 

Julehygge 
 

Torsdag den 16. november kl. 18.30, i kantinen FOA Christian X´s vej 56-58 8260 Viby J. 
 
Som afslutning på året i seniorklubben, holder vi vores traditionelle hyggelige julearrangement med 
lidt mad og drikke. 
I løbet af aftenen er der måske lidt underholdning/konkurrence og så skal vi selvfølgelig rafle om 
pakker, så alle medbringer en pakke til ca. 25,- kr., samt en hadegave. 
 
Pris for denne aften 40,- kr. 
 
HUSK tilmelding senest tirsdag den 7. november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalforsamling i 2018. 
 
 
 
Torsdag den 25. januar 2018, kl. 19.00 i kantinen FOA Christian X`s vej 56-58 8260 Viby J. 
 
Mød op, så vi kan få en snak om året der er gået og om fremtidens arrangementer. 
Vi serverer lidt ost og rødvin. 
 
HUSK tilmelding senest onsdag den 17. januar. 
 
 
NYT-NYT 
Som noget nyt er der mulighed for at betale for vores arrangementer på mobilepay: 23989480, husk 
at meddele dit navn. 
 
 
 
Tilmelding til Seniorklubbens arrangementer skal ske til: 
Anny Laustsen tlf. 30 12 49 56 
eller 
Ulla Mikkelsen tlf. 25 56 17 74 
eller 
Jytte Kristensen tlf. 20 26 48 55 
eller 
Ketty E. Petersen tlf. 23 98 94 80 
 
Vær opmærksom på de forskellige mødetidspunkter. 
 
Din tilmelding er bindende.  
Hvis du udebliver fra arrangementet, vil du blive opkrævet for betalingen til arrangementet. 
Vi glæder os til endnu et år med mange hyggelige timer og godt samvær. 
 


